
Referat fra årsmøte i Mesnasaga Vel og Veglag 15.08.2020 

Anslagsvis førti stilte på årets møte i godt sommervær. 

Referat 

Referat fra fjorårets årsmøte ble godkjent. 

Valg 

Øystein Larsen trekker seg fra valgkomitéen og Elisabeth Kirkeby trekker seg som sekretær. 

Jon Østlie tar over i valgkomitéen. Sverre Bratli er ny sekretær. 

Ellers er det ingen endringer i styret. 

Årsrapport 2020 (Se vedlegg) 

Formannen redegjorde for arbeidet som er gjort det siste året. Dette kan studeres i vedlegget 

Årsrapport 2020 for Mesnasaga Vel og Veglag  

Her er noe av innholdet i årsrapporten kort oppsummert: 

Det viktigste temaet har vært og er en mulig ny konsesjonsrunde for regulering av vassdraget, og om 

manøvreringsreglementet dermed kan påvirkes. Flere møter har vært gjennomført i den anledning 

med Eidsiva Vannkraft og Glommen og Lågen Brukseierforening. 

Videre har muligheten for å utbedre båthavner stått sentralt. Det er derfor gjennomført møter med 

Lillehammer kommune og med Innlandet Fylkeskommune. Det er nå søkt kommunen om 

utbedringer av begge båthavnene. 

Utsetting av fisk har også vært en viktig sak, og møter om temaet er avholdt med Fylkesmannen i 

Innlandet og med Innlandet Fylkeskommune. 

Andre temaer har vært skiløyper på isen, pumping av vann opp til Sjusjøen og bruk av Facebook og 

Internett. 

Vegmesterens orientering  

Vegmesteren orienterte om ansvar, bruk, vedlikehold og brøyting. Mesnasaga Vel og Veglag har gjort 

en avtale med kraftselskapet om drift og vedlikehold av Mesnasagveien. Tilbakemeldinger fra 

bilistene er at vegen har vært svært bra. En befaring ble foretatt i 2019, og en ny er planlagt i 2021. 

Det ble foreslått å sette opp et skilt med PRIVAT VEG og instruksjoner om å betale med Vipps slik at 

andre brukere av vegen skal være med å betale. Forslaget ble vedtatt. 

Det ble ytret ønske om flere parkeringsplasser oppe i veien for hyttene ved Langholmen. 

 Kostnadene ved å drifte og vedlikeholde vegen er omtalt lenger nede. 

Regnskap 2020 (Se vedlegg) 

Kasserer redegjorde for økonomien dette siste året. Se vedlegget Regnskap Mesnasaga Vel og 

Veglag 2019-2020 



Kasserer poengterte at regnskapet i det store og hele er basert rundt kostnadene med vegen. 

Kostnadene øker, og dermed må kontingenten også økes. Ny kontingentavgift ble foreslått å være 

2 250 kr. Dette ble vedtatt. Frist for innbetaling er 30.10.2020. Kontonummer: 6061 45 11365.  

Den som vil kan Vippse til 135272. Da er beløpet 2290 kr. 

Det bør nevnes spesielt at det er en håndfull gjengangere som ikke betaler kontingenten. 

Løst og fast 

-Nye medlemmer ble ønsket velkommen i Mesnasaga Vel og Veglag. Børre og Tone Tollefsen fra Ski, 

og Tommy og Marianne Mikkelsen fra Kirkenær. 

Det ble foreslått å endre status på Facebook-gruppa slik at det blir en privat gruppe. Dette vil kunne 

stimulere til mer aktivitet på siden i form av bilder som deles, forslag, spørsmål, diskusjoner osv. 

En miljøgruppe og en festkomite er under utvikling. 

Formannen oppfordret alle til å lese mer om hva som rører seg i Mesnasaga Vel og Veglag på nettet. 

Sjekk derfor ut https://www.mesnasaga.com 

 

Sverre Bratli 

Sekretær Mesnasaga Vel og Veglag 

 

 

 

 


